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Pg
@politie

Van:

Verzonden: dinsdag 12 januari 2016 14:30
Aan:

- BD/NCTV/PDCT/VS'

CC:

@politie

Onderwerp: RE: Commentaar politie schriftelijke vragen Maat
Categorieën: Categorie Oranje
De presentaties zijn in samengevatte vorm voor het eerst op 10 juni gedeeld (zie brief kc aan schoof). In
antwoorden op Kamervragen 4 augustus is nagenoeg dezelfde informatie in uitgebreider beschreven.
Brief KC-Schoof van 10 juni:
- dat dhr. Maat geen toestemming heeft gevraagd aan het LTFO voor de lezingen op 10 maart, 13 maart en 9
april 2015;
- Vanaf november 2014 zijn er ook meerdere presentaties gegeven over het identificatieproces MH-17. Zo zijn
er vanuit het LTFO presentatie gegeven tijdens een conferentie bij Interpol en bij de veiligheidsregio Twente.
- Naast dhr. Maat en zijn vakgenoot heeft ook een tandarts een presentatie gegeven voor vakgenoten.
Antwoorden op Kamervragen 4 augustus
- Prof. Maat heeft geen expliciete toestemming gevraagd aan of gekregen van de leiding van de politie en het
LTFO voor het houden van zijn presentaties op 10 maart, 13 maart en 9 april 2015.
- De politie heeft wel expliciete toestemming gegeven aan een vakgenoot van prof. Maat om een presentatie
te geven aan ongeveer 30 leden van de Nederlandse Vereniging van Fysische Antropologie.
- In dezelfde periode heeft ook een tandarts een presentatie gegeven aan vakgenoten over het gebit in relatie
tot het identificatieproces.
- Het hoofd LTFO heeft een presentatie over het DVI-proces (Disaster Victim Identification) gegeven bij een
conferentie bij Interpol.
- Op verzoek van een aantal burgemeesters, in wiens gemeente slachtoffers en/of nabestaanden wonen,
heeft het hoofd LTFO een presentatie gegeven bij een veiligheidsregio.
- Ook is er door de politie een algemene presentatie gemaakt voor intern gebruik over het DVI-proces zoals
toegepast bij het identificatieonderzoek bij de slachtoffers van de ramp met vlucht
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alstu. Zie ook bijgevoegde mails.
We kijken nu naar wanneer we de opsomming van de presentaties voor het eerst met jullie gedeeld hebben,
wellicht kunnen jullie zelf ook even kijken.
Groet,
Pg
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